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Előszó Jaume Vicens i Vives
[1910- 1960]

Aproximación a la História de Espana 
[Spanyolország történelmének megközelítése] c.

művéhez
Ez a második alkalom, hogy könyvkiadó azzal a feladattal bíz meg, hogy bevezetőt 
írjak Jaume Vicens i Vives munkájához. Első alkalommal, közvetlenül a halála után, 
az Industrials i polílics dél segle XIX. jA XIX. század gyáriparosai és politikusai] c. 
mű spanyol változatát mulattam be. Most pedig, tíz évvel a halála után, a korán elhunyt 
mester alakját kell felvázolnom, bemutatva egyik, terjedelmét tekintve „kisebb” művét, 
mely ugyanakkor az írás szándékát és a tartalom elevenségét tekintve a legjelentőseb
bek közül való. Sem akkor, sem most nem szolgáltam rá a megbízatásra más érdemek
kel, mint hogy Vicens tanítványa voltam, és első művétől kezdve munkatársainak 
egyi ke.

A mester személyiségéről írni mindig bensőséges feladat egy tanítvány számára. 
Ugyanakkor nem mentes a kényelmetlenségektől sem. Nem könnyű, az eltelt évek 
ellenére, objektívon kezelni a benyomásokat, emlékeket, tapasztalatokat, egyszóval 
mindazt, ami a mester-tanítvány messzemenően emberi kapcsolatában fellelhető. A 
tanítvány szorosan kötődik ahhoz, amit mestere képvisel, következésképpen hiányzik 
belőle a perspektíva, ami hozzásegítené az ítéletalkotáshoz.

Mi, akiknek megadatott a szerencse, hogy Vicens tanár úr életében látogathattuk 
az előadótermeket, részt vehettünk szemináriumain és megélhettük egyetemi kísérle
teit, tudjuk, hogy számunkra többet nyom a latban, vagy legalább annyit, Vicens 
személyes példája — újító akarata, tudományos tisztasága, intellektuális lelkesedése 
mint azok a sikerek, melyeket számos történeti munkájával elért.

Mert Vicensben megvolt az az elsőrendűen fontos tulajdonság, ami egy mestertől 
elvárható: nemcslelkűség tanítványaival szemben, aminek alapján mindig felismerjük 
egy csapat irányítójának vagy egy iskola igazgatójának képességeit. A hierarchiáiban 
fölöttünk állva, Vicens intenzív é$ vonzó bajtársiasságot sugárzott mindenfelé, amit 
nem tudott megzavarni sem bizonyos, temperamentumából adódó szabálytalanság, 
sem fáradtság, sem a néha meghökkentő reakciói, sem az a lehengerlő légkör, ami 
körülvette, amikor belépett, berobbant előkelő figurája az egyelem épületébe. Akkor, 
amikor még a tanár—diák kapcsolatok inkább az alárendeltségen és a távolságtartáson 
alapultak, mint az egymás gondolataiban való elmélyülésen és a kölcsönös szimpátián, 
ami a közös tennivalóból adódik, Vicens tanítványai társat leltek a mesterben. Ki az, 
aki közülünk nem kávézott Vicensszel az egyetem büféjében? KJ előtt zárta be ajtaját? 
A kapcsolatokat Vicens és munkatársai között — hallgatók, posztgraduálisok, tanárok, 
tanársegédek -  a kölcsönös barátság és tisztelet törékeny foglalata tartotta egyben. 
Csak így tudhatott kötődni annyira eltérő mentalitású és szakmailag olyan különböző
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területeken mozgó emberekhez: őstörténészekhez, filozófusokhoz, földrajztudósokhoz, 
numizmatikusokhoz, medievistákhoz. A szakterületek lehettek nagyon különbözőek, 
de mindig volt valami, ami lehetővé és gyümölcsözővé tette a párbeszédet: Vicens 
fokozott intellektuális kíváncsisága, tudományos tekintélye -  melyek túlnőttek a szi
gorúan és akadémikusán vett kategórián, amit „tantárgya” jelentett számára — és vá
rakozó, szívélyes figyelme. Jelenléte az egyetemen mindenki számára ösztönző volt

Dr. Vioens másik fő jellemzője hatalmas munkabíró képessége volt. Valóban meg
lep a mennyisége és a minősége azoknak a munkáinak, melyek élete utolsó 15 évében 
jelentek meg. Ezek nagy része fáradságos levéltári kutatómunkán alapszik vagy kü
lönösképpen diffúz szakirodalmi információt foglal össze. Kiadói tevékenységén és 
személyes érdeklődéséből fakadó kutatásain kívül, egyetemi szempontból, ez a mun
kabíró képesség táplálta az órái és szemináriumai iránti érdeklődést. Azonfelül tagja 
volt még olyan egyesületeknek, mint a Centro de Estudios Histórioos Intemacionales. 
Az utóbbi, Vicens egyetemes programjára jellemzően, neves külföldi tanárokat fogott 
össze és különféle publikációk megjelenését szolgálta -  különösképpen mint az Estu
dios de História Moderna és az Indice Histórico Espanol —, egyben kifejezte, hogy 
merre tart a „vscensi iskola”. Munkabíró képessége óriási volt, tevékenységének ter
mékeny sokrétűsége ellenére.

Mint a történelem szakembere, Vicens példát tudott adni intellektuális becsületes
ségből. A puszta információnyújtást éles kritikai érzékkel kezelte, elkerülve így a 
könnyű tanulmány-készítés, a megemészthetetlen tudományosság veszélyét ugyanúgy, 
mint az iskolás apriorizniust. A hatalmas informáló erőfeszítés ellenére, amely jelen 
van munkáiban, sem lehet azt mondani, hogy a tudós munka vagy a történeti források 
abszolút értelemben befolyásolták volna történészi tevékenységét, alkotómunkáját. Vi
cens sok olyan témához is nyúlt — gazdaságtörténethez általában és kortárs történe
lemhez elsősorban -  melyekről sohasem írtak vagy semmiféle tudományos monográfia 
nem született róluk. Vicens Vives értett a források faggatásához, és tudott kutatni a 
tények alaktalan tömegében, hogy kialakítsa „munkahipotézisét", megvilágította ku
tatásait és ösztönözte hallgatói kutatásait.

Vicens tudományos magatartásának ezt a jellemzőjét mindig féktelen önkritika kí
sérte. Nemcsak, hogy nem vesztette szem elől soha, hogy mindenféle historiográfiai 
munka felülvizsgálható és javítható, hanem szinte még örült is annak, ha észrevett 
egy korábban általa elkövetett hibát vagy pontatlanságot. Az árnyalások és kiigazítá
sok gyakoriak voltak az óráin, és természetesen megfeleltek az ő folytonos informá
ciókeresése eredményének vagy a kérdések újbóli felvetésének. Elég volt ehhez egy 
új mű, egy új dokumentum, egy régi folyóiratból előkerült cikk vagy egy beszélgetés 
egy szakemberrel. Az önkritika és az új javaslatok vagy más nézőpontok elfogadása, 
azok megvitatása és ütköztetése után -  induljon ki bár hallgatóktól, -  mind megannyi 
próbája volt intellektuális rugalmasságának és egyik oka személyes vonzerejének.

Nem törekedtem rá, hogy a fenti sorokkal pszichológiai arcképet rajzoljak Vi- 
censről. Nem próbálok életrajzi tanulmányt sem adni a következőkben. Mégis, azt 
hiszem, hogy az Aproximación a la História de Espana mai kiadása megköveteli, 
hogy olvasói kapjanak vele szerzőjéről egy rövid curriculum vitae-1.

Jaume Vicens i Vives 1910-ben született Gironában, és itt végezte középiskolai 
tanulmányait. 1926-30 között a Barcelonai Egyetem Bölcsészettudományi Karának
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hallgatója. Tanárai közül Antonio de la Tőrre és az őstörténettel foglalkozó Pere Bosch 
i Gimpera1 hatottak rá leginkább. Az előbbitől tanulta Vicens a tudósmesterséget, a 
szenvedélyes forráshasználatot, a szakirodalom iránti figyelmet. Don Antoniónak és 
az Estudis Universitaris Catalansszál való kapcsolatainak köszönhető, hogy Vicens 
pályája kezdettől fogva szorosan kapcsolódott a hagyományos barcelonai történész- 
iskolához, amit Capmany2 alapított a XVIII. században, és melyhez Vicens ifjúkori 
éveiben számtalan szaktekintély tartozott: Abadal,3 Rubió i Balaguer,4 Soldevila5 és 
Valis i Taberner.6 Mesterétől, Bosch i Gimperától megtanulta Vicens az érdeklődést 
a nehezen megoldható kérdések iránt, az adatok fontosságának felismerését, és a szin
tézis mint a megismerés legfőbb formája iránti szenvedélyes igényt; tőle örökölte 
érdeklődését az őstörténet iránt, amelyben kiemelkedő ismereteket szerzett.

Tanulmányai befejeztével és egy rövid németországi tartózkodás után, haláláig foly
tatta életének két fő tevékenységét: a kutatást és az oktatást, amit csak a háború és 
az utána következő rövid időszak szakított meg. 1931—1936 között az Estudis Uni
versitaris Catalansbnn megjelennek azok a cikkek, amelyeket később összefoglal és 
átdolgoz monumentális doktori értekezéssé: Ferran II i la ciutat de Barcelona [II. 
Ferdinánd és Barcelona]  (Barcelona, 1936-37. I—III. k.) Ez a mű alapjaiban változ
tatja meg a romantikus katalán történetírás által Ferdinándról, a Katolikus Királyról 
alkotott képet

A mű azokban az években született, amikor a csendes levéltári munkát és az oktatást 
váltakozva végezte Vicens Vives. Előszóra Katalán Kormány Középiskolájában, majd 
1937-ig a barcelonai egyetemen tanított.

A polgárháborút követő évek nehezek voltak Vicens életében. 1935-től -  bár el
nyerte a figuerasi főiskola Történelem és Földrajz Tanszékét -  nem taníthatott 1942-ig, 
amikor is áthelyezték a baezai főiskolára. Nem a pályával kapcsolatos okok miatt 
nem kapcsolódhatott be az egyetemi munkába, bár 1947-ben Zaragozában az egye
temen tanári állást kapott az Újkori Egyetemes Történeti Tanszéken.

1939—1947 között Vicens Vivésnék össze kellett egyeztetnie a kitartó levéltári mun
kát és a kényszerűségtói végzett kiadói feladatokat: pragmatikus, de a tudományos 
ambíciót sem nélkülöző okokból megalapította a Teide könyvkiadót, amely főképp 
tankönyvek kiadásával foglalkozott. Kutatásainak eredményeként egy sor olyan művet 
ad ki, amelyek részben bővítik doktori értekezését, másrészt megkoronázzák a XV. 
századról szóló tanulmányait: a História de los remensas7 en el siglo XV. [A XV. 
századi remensák története/. (Barcelona, 1945.) és az El gran sindicato remensa 
(1488-1508). [A nagy remensa-szövetség J488-1508/. (Antonio Far-díj, 1948, Mad
rid, 1954.), két alapmű a katalán agrárszociális problémákról; Fernando el Católico, 
príncipe de A ragón, rey de Sicília [Katolikus Ferdinánd, Aragónia herc ege. Szicília 
királya], (Luis Vives8-díj, 1949, Madrid, 1952.), Juan  / /  de A ragón (1.108—1474): 
Monarquia y  revolución en la Espaha de! siglo XV [Aragóniái 11. János ( 1.1Ó8-1474): 
Monarchia és forradalom a XV. századi Spanyolországban]. (Barcelona, 1953.) és 
Fernando II. de A ragón [Aragóniai II. Ferdinánd], amelyet 1951-ben fejezeti be, de 
csak halála után jelent meg Zaragozában J962-ben. Mindezek a művek alapvető fon
tosságúak az utolsó aragon Trastamarák') korának megismeréséhez.

1948-ban Vicens Vives a barcelonai egyetemhez kerül, ahol nem kevés ellenállásba 
ütközve fontos historiográfiai és oktatói tevékenységbe kezd. XV. századi lanulmá-
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nyait már jórészt befejezte, vagy közel állnak a befejezéshez, és ekkor nagy lelkese
déssel fog hozzá a XIX. és XX. század lörténetének tanulmányozásához. Ez a tema
tikai fordulat azt jelentette, hogy elhagyja a már annyira jól ismert aragon Trastama- 
rákat a zavaros újkori történelemért, melynek prohlematikája, felhasználható forrásai, 
munkamódszerei annyira mások, mint az általa eddig kutatott korszakok esetében. 
Három ok vezette őt, valószínűleg, ebben a változtatásban: vágya, hogy megértse a 
jelenkort, amelynek problémái közvetlen közelről érintették őt magát is, szorongást 
keltve benne; a kívánság, hogy hallgatóinak a történelmi valóságot nagyobb szeletéljen 
mutassa be, többféle és szuggeszlívelib tanulmányokon keresztül; végül pedig az a 
szándék, hogy a történelemkutatásban néhány új módszert és új szempontot alkal
mazzon, amelyek különösen az újkori történelem forrásainak és tematikájának tanul
mányozásában érvényesek.

A fordulat jobb megértéséhez szólnunk kell Vieens Vivesnek az akkori európai 
történetíráshoz fűződő kapcsolatáról, kiemelve annak fontosságát, hogy 1950-ben Pá
rizsban részt vett a IX. Nemzetközi Történettudományi Kongresszuson. Ennek a kong
resszusnak szekcióülései érlelték Vieens Vives érdeklődését a gazdasági-társadalmi 
problémák iránt, és segítették, hogy eljusson a számadatok statisztikai módszerekkel 
történő feldolgozásához. Valójában annak a módszernek és szemléletnek az alkalma
zásáról volt szó, amelyet a francia A/ma/es-iskola, Mnrc Blnchhal10 és Lucien Febv- 
re-rel11 az élen már 1929 óta képviselt, és amelynek elterjedését először a spanyol 
polgárháború, majd a világháború akadályozta meg. Csak feltételezésekbe bocsátkoz
hatunk, ha azt akarjuk mondani, hogy Vieens ehhez az iskolához kötődött, vagy hogy 
a marxista módszerek és dialektikus elképzelések irányában fejlődött.

Barcelonában Vicensnek sikerült csoportot szerveznie jónébány hallgatóból és vég
zett növendékből, akik igazi iskolát alkothattak volna, lévén személyiségének és esz
méinek legközelebbi hívei, ha nem veszítik el olyan korán mesterüket. Ennek a kis 
csoportnak a kezdeti tudományos lépéseit Vieens tervezte meg: 1051-től megindította 
az Estudios de História Modcrna c. folyóiratot, amelyet ő valójában modern szem
léletű történettudományi tanulmányok publikálására szánt, és ]953-ban megalapította 
az Indice Histórico Espahol e. folyóiratot, melytől nemcsak azt remélte, hogy hasznos 
munkaeszköz lesz, hanem azt is, hogy új felismerések támogatásával a spanyol tör
ténetírás irányítójává válik.

Ebből az időszakból valók Vieens leghíresebb munkái: Aproximádón a la História 
de Espana (Barcelona. 1952.) amely, mint egy breviárium, történeti elmélkedéseket 
fűz össze; Noticia de Cata tunya /  Katalán hírj ( Harcé Inna, 1954.), ez a mű megpróbál 
magyarázatot találni a katalánság történelmi gyökereit illetően és keresi a mi katalán 
kollektív magatartásunk koordinátáit; Industrials i poiíties dcl segle XIX. (Barcelona, 
1958.) úttörő munka, nélkülözhetetlen Ka la lőni,a XIX. századi történelmének vizsgá
latához; és a História social y económiea de Espana y America jSpanyolország és 
Amerika társadalom- és gazdaságtörténete/ ( Barcelona 1957-1959.) Vieens irányítása 
alatt készült, többkötetes mű, melynek utolsó kötelét, a Hurguesía. Industrialización. 
Ohrcrismo. [Polgárság. Iparosítás Munkásság, j  címűt ma jdnem teljesen egyedül Vi- 
cens írta; legvégül utolsó műve, amely kiváló kézikönyv, História economica de Es
pana [Spanyolország gazdaságtörténete} (Barcelona, 1959.) meglep hatalmas adat- 
mennyiségével és szemléletbeli újításával

184



1960 júniusában, súlyos betegségben hall meg Vicens professzor a franciaországi 
Lyonban. A végső pillanatig terveket szőtt, miközben már reszkető keze az utolsó 
kéziratlapokat irta.

Jegyzetek

1. Bosch i Gimpera, Pere (1891-1974): katalán történész és archeológus; őstörté
nettel és klasszika-filológiával is foglalkozott. 1931-1939 között a barcelonai 
egyetem rektora volt. — Főbb művei: El poblamiento antiguo y  la formáción de 
los pueblos de Espana [Az őslakosság és Spanyolország népeinek kialakulása]. 
(1945.); L' Amérique avant Christophe Colomb [Amerika Kolumbusz K ristóf 
előtt], (1967.)

2. Capmany de Montpalau i Surís, Antoni de (1742-1813): katalán politikus, tör
ténész, filológus. Katonai pályafutás után Barcelonába, majd Madridba költö
zött, ahol filológiai és történeti-kritikai tanulmányokkal foglalkozott. — Főbb 
művei: Memóriás histórica.s sobre la marina, comercio y  artes de la antigua 
ciudad de Barcelona [Történeti emlékek a régi Barcelona tengerészeiéről, ke
reskedelméről és művészetéről). I—IV. k. (1779—1792.); Teatro hisiórico-crítico 
de la elocuencia espahola [A spanyol ékesszólás történeti-kritikai színháza]. I— 
V.k. (1786-1794.)

3. Abadal t de Vinyals, Ramon d’ (1888-1970): katalán történész, politikus. Fog
lakozott jogtörténettel is. — Fő műve: Catalunya caroiíngia: Els diplomes caro- 
lingis a Catalunya [Katalónia a Karolingok idején: Katalóniára vonatkozó ka- 
roling okiratok}. I-II.k. (1926-1952.)

4. Rubio i Balaguer, Jordi (1887—1982): jelentős katalán irodalom- és kultúrtörté- 
nész, esszéista, egyetemi tanár. 1914-1930 között könyvészeti és spanyol iro
dalmi kurzusokat vezetett a barcelonai egyetemen. -  Főbb művei: D e l ’ Edat 
Mitjana al Renaixement [A középkortól a reneszánszig]. (1948.); História de la 
Literatura Catalana (a História General de las Literaturas Hispánicas-bán) [A 
katalán irodalom története (A spanyol irodalom általános történetében)]. I—VI. 
1c. (1949-1967.)

5. Soldevila i Zubiburu, Ferran (1894-1971): katalán irodalmár és történész, a li
verpooli egyetemen a spanyol nyelv és irodalom tanára, a barcelonai egyetem 
Katalán Történeti Tanszékének vezetője volt. -  Főbb művei: Pere el Gran 
[Nagy Péter], I—III.k. (1950—1956.); Vida deJaum e Lel Conqueridor [I. Hódí
tó Jakab élete], (1958.)

6. Valis i Taberner, Ferran (1888-1942): katalán jogász és történetíró, egyetemi 
tanár a barcelonai egyetemen -  Főbb művei: História de Catalunya [Katalónia 
története}. I—II. k. (1920-1923 ); Las doctrinas politicas en Cataluna [Politikai 
doktrínák Kalatóniában], (1927.)

7. remensa: a középkor folyamán a katalán megyékben olyan földbérlemények 
voltak, amelyekhez erőszakkal kötötték a rajtuk dolgozó parasztokat, akik a 
földdel együtt öröklődtek.
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8. Vives, Juan Luis (1492—1540): spanyol tudós, a skolasztika ellenfele, az empi
rizmus úttörője. Filozófiai és lélektani műveket írt, — Főbb művei: De discipli- 
nis libri XII [12 könyv a tudományszakokról]. (1531.); De anima et vita [A 
létekről és az életről}. (1538.)

9. Traslamarák: uralkodó dinasztia Kasztíliában (1368—1504) és Aragóniában 
(1412-1516).

10. Marc Blochról l.Bronislaw Geremek tanulmányát e kötetben.
11. Febvre, Lucien (1878-1956): francia történész. Első jelentős munkája: Philippe

II.et la Franche-Comté [II.Fülöp és a Burgund Grófság] c. értekezés volt 
(1911). Az Annales folyóirat egyik alapítója 1929-ben. Jelentősége főként a 
történetelmélet és a társadalomtörténet terén igen nagy. Utóbbit más tudo
mányágakkal összefüggésben igyekezett vizsgálni. Pl.; Le probléme de V in- 
croyance au XVle siécle, la religion de Rabelais [A hitetlenség problémája a 
XVI. században, Rabelais vallása}. (1942.)

A tanulmány szerzője
Giralt i Raventós, Emili (1927- ): katalán történész és esszéíró. 1951-ben végzett a
barcelonai egyetemen Vicens Vives tanítványaként. 1956-tól a valenciai, 1959-től a 
barcelonai egyetem tanára lett, később az egyetemek Legújabbkori Történeti Tanszé
kének vezetője. A katalán történelemmel, mezőgazdaság-történettel és a társadalmi 
mozgalmak történetével foglalkozik. -  Főbb művei: La colonia mercantil francesa en 
Barcelona a mediados dél siglo XVII [A francia kereskedelmi kolónia Barcelonában a 
XVII. század közepén}. (1956-1959.); Los estudios de história agraria en Espaha. 
Desde 1940 a 1961 [Az agrártörténeti tanulmányok Spanyolországban 1940—1961]. 
(1962.) — Itt közölt művének eredeti címe: Prólogo. In: Vicens Vives: Aproximación a 
la História de Espaha. Madrid, 1970. 9-17.1.

Jaume Vicens i Vives müvei magyar fordításban nem jelentek meg.

Fordította: Semsey Viktória 
A jegyzeteket összeállította: Rozsnyai Katalin, Semsey Viktória

186


